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Onderwerp: Nota Bodembeheer 2022-2032 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 
Voorstel 
 
Samenvatting: 
 
In de raadsmededeling met als onderwerp “Nota bodembeheer 2022-2032” is de actualisatie van de regionale Nota 
bodembeheer West-Brabant van augustus 2012 reeds aangekondigd. De actualisatie is er enerzijds vanwege de wettelijke 
termijn van 10 jaar en anderzijds vanwege de komst van de Omgevingswet. In de geactualiseerde regionale Nota 
bodembeheer 2022-2032 wordt het beleid ten aanzien van het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie als bodem 
beschreven. De Nota bodembeheer 2022-2032 is opgesteld door Antea Group in opdracht van de Omgevingsdienst 
Midden-West Brabant (OMWB) en 22 gemeenten in de regio van Midden-West Brabant.  
 
Op 1 februari heeft het college van B&W het besluit genomen om de nieuwe Nota Bodembeheer 2022-2032 vrij te geven 
voor inspraak van 14 februari 2022 tot en met 28 maart 2022. Net na de inzagetermijn is er 1 zienswijze ingediend en 
besloten is deze zienwijze te verwerken in een Nota van zienswijzen. Deze nota van zienswijzen en de daarop aangepaste 
Nota bodembeheer 2022-2032 worden aan uw raad als bevoegd gezag ter vaststelling aangeboden. De bijbehorende 
bodemfunctieklassenkaart 2022 wordt aan uw raad ter kennisname aangeboden. Het is een wettelijke verplichting deze 
kaart vast te leggen om binnen het beheergebied van gemeenten de verschillende functies van de bodem vast te leggen. 
De bodemfunctiekaart is een weergave van het huidige, en eventueel toekomstige, gebruik van de landbodem. 
 
Na vaststelling van de Nota bodembeheer 2022-2032 wordt het mogelijk om grond te verzetten met de gemeentelijke 
bodemkwaliteitskaart zonder dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is, mits de grond niet door historische activiteiten is 
belast met een bodemverontreiniging. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de herkomsttoets. Zonder de noodzaak tot 
aanvullend onderzoek wordt de administratieve- en onderzoekslast bij grondverzet binnen infrastructurele en ruimtelijke 
projecten verminderd wat de snelheid van uitvoering ten goede komt. Impliciet betekent dit ook een besparing op de 
financiën.  
 
Wij stellen u voor te besluiten om: 
 

1. De regionale Nota Bodembeheer 2022 vast te stellen 
2. De nota van zienswijzen vast te stellen 
3. Kennis te nemen van de bodemfunctieklassenkaart 2022 

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris,          De burgemeester, 


